Voorwoord
Alweer een zesde boek, jeetje wat gaat dat toch snel. Het blijft iedere keer weer
een uitdaging om iets te bedenken waar je mensen blij en gelukkig mee kunt maken.
Na de eerste drie boeken met Dendennis in de hoofdrol vroeg ik mij echt af of ik
hier nog wel mee door moest gaan. Dendennis heeft een maffe fantasie waarin hij
leuke en gekke karakters ontmoet. Hij is jarig geweest en heeft een spannend
avontuur beleefd toen hij midden in de nacht zijn knuffel kwijt was. Wat nu…
Dit heeft mij serieus even een tijdje beziggehouden: gaat Dendennis nieuwe
avonturen beleven of gaan we gewoon nog meer van zijn maffe fantasie laten zien?
Uiteindelijk besefte ik samen met Marike (mijn uitgeefster) dat we van geluk
mogen spreken dat we zover gekomen zijn. En dat bracht ons gelijk op dit leuke
nieuwe thema: geluk!
Iedereen is op zijn manier op zoek naar een vorm van geluk. Geluk in de liefde,
in vriendschappen, in materiële zaken, in carrière; noem het maar op. En uiteraard
Dendennis ook, op zijn manier. Samen met zijn vriendjes gaan we allerlei vormen
van geluk opzoeken.
Dit boek staat dan ook vol met leuke en herkenbare symbolen van geluk, zoals een
klavertjevier, een potje met goud en een fortune cookie, die makkelijk te haken zijn
en erg leuk om te geven aan vrienden en/of familie. De moeilijkheidsgraad staat
aangegeven via 1 tot 5 sterren.
Uiteraard gaan we ook nog meer vriendjes en vriendinnetjes haken om
Dendennis´ maffe fantasiewereld uit te breiden. Ik werd in ieder geval erg
gelukkig van het maken van dit boek en hopelijk kan ik nogmaals een glimlach
op jullie gezichten toveren.
Heel veel plezier en geluk met dit vrolijke boek.
Groetjes,
Dennis van den Brink (Dendennis)
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OPZETLUS
Maak een lus met de draad (1) en haal met je haaknaald
de draad door de lus (2). Trek de knoop aan door aan het
losse draadeinde te trekken. Nu heb je de opzetlus (3) met
1 kort los einde en een lange draad die aan je bol wol zit.
Bepaal nu zelf wat voor jou de makkelijkste manier is om
de lange draad vast te houden. Houd de opzetlus tussen
duim en middelvinger vast en houd de lange draad om
je wijsvinger en klem de korte draad tussen je pink en
handpalm (1). Anderen wikkelen de draad om de vinger.
Het belangrijkste is dat je de draad strak kunt trekken en
los kunt houden. Doe dat door je wijsvinger op te trekken
(om strak te trekken) en naar beneden te doen (om de
draad los te houden).
LOSSE
Nu je de opzetlus hebt, met de haaknaald door de lus,
kun je de 1e losse gaan maken. Pak met de haaknaald de
lange draad op (4) en trek deze door de lus (5). Nu heb je
1 losse, oftewel 1 l. Herhaal deze stap zo vaak als in het
patroon nodig is.

KETTING
Afbeelding (6) is met 7 l gehaakt; dit noem je een ketting.
In een haakpatroon wordt dit bijvoorbeeld omschreven als:
T 1: Haak een ketting van 7 l
VASTE
Dit is één van de meest gebruikte steken, vooral bij het
haken van amigurumi. Als je de ketting hebt, zoals bij
afbeelding (6), steek je de haaknaald door de 2e lus na
je haaknaald (7). Pak de draad op en haal je haaknaald
en de draad door de lus (8). Nu heb je 2 lussen op je
haaknaald. Pak nu weer de draad op (9) en trek de
haaknaald door beide lussen die op je haaknaald zitten
(10). Zo maak je de 1e vaste (1 v).
Herhaal dit zo vaak als in het patroon omschreven staat.
Op afbeelding (11) is dit herhaald tot het einde van de
ketting (6 v).
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TOER
Een toer is een rij of rondje met steken. In de voorbeelden
hiervoor is toer 1 (T 1) het opzetten van de ketting en
toer 2 (T 2) de 6 vasten die je op de ketting hebt gemaakt.
Dit wordt bij de patronen als volgt genoteerd:

ACHTERSTE LUSSEN (A.L.)
Haak deze toer alleen in de achterste lussen van de vaste.
(14). Als je dit meerdere steken blijft doen zal je zien dat
de voorste lussen een mooi extra randje creëren.
VOORSTE LUSSEN (V.L.)
Haak deze toer alleen in de voorste lussen van de vaste.
(15). Dit kan soms handig zijn om in een volgende toer
alleen in de overgebleven achterste lussen te haken.
Dat zorgt er dan voor dat deze toer eruitsteekt.

T 1: Haak een ketting van 7 l
T 2: Haak 1 v in de 2e l na je haaknaald, 5 v (6) (11)
Het getal tussen haakjes aan het einde van een toer is het aantal steken dat je moet hebben als je klaar bent met de toer.
KEERLOSSE
Om nu verder te gaan met bijvoorbeeld toer 3 t/m toer 8
van 6 v moet je na iedere toer het werk omdraaien. Om wel
steeds 6 v over te houden moet je eerst aan het einde van
de toer 1 losse (1 l) maken voordat je het werk keert (12).
Dit wordt de keerlosse genoemd. Keer het werk en pak nu
de 1e vaste op na je haaknaald (13) en ga door met het
aantal steken zoals aangegeven staat in een patroon.
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